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Angående: Framställning 0116/2008, ingiven av Constant Verbraeken (belgisk medborgare), 
om situationen i bulgariska barnhem

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är upprörd över situationen i barnhemmen i Bulgarien. Han tycker att det är 
obegripligt att det fortfarande förekommer sådana situationer i dag och i denna tid. Han 
uppmanar Europeiska unionen att omedelbart ingripa i Bulgarien och i eventuella andra 
EU-medlemsstater där sådana situationer råder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 27 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

I. Framställningen

Framställaren är upprörd över situationen i barnhemmen i Bulgarien. Han tycker att det är 
obegripligt att det fortfarande förekommer sådana situationer i dag och i denna tid. Han 
uppmanar Europeiska unionen att omedelbart ingripa i Bulgarien och i eventuella andra 
EU-medlemsstater där sådana situationer råder.

II. Kommissionens svar 

Ansvaret för att skydda barn, integrera barn socialt och förvalta barnhem åligger 
medlemsstaterna. Det faller utanför kommissionens direkta behörighet att utreda barns 
situation på sådana institutioner som media rapporterade om i Bulgarien. 
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Även om det faller utanför kommissionens direkta behörighet, kan den emellertid inte stå och 
har den inte stått likgiltig inför så allvarliga sociala problem. I Bulgariens (och även 
Rumäniens) särskilda fall har en betydande förbättring av barnens situation på barnhemmen 
varit ett av målen för att bli beviljad EU-stöd inför anslutningen. Betydande framsteg har 
gjorts tillsammans med bulgariska myndigheter, men kommissionen är medveten om att det 
fortfarande finns mycket kvar att göra. 

Som ett direkt svar på uppmärksamheten kring förhållandena på hemmet för föräldralösa barn 
Dve Mogili, kontaktade kommissionen Bulgariens minister för arbetsfrågor och socialt skydd, 
Emilia Maslarova, för att inhämta ytterligare information om utvecklingen och om de åtgärder 
som planeras i Bulgarien för att säkerställa att höga standarder införs på barnhem. Bulgariens 
regering genomför nu en åtgärdsplan för Mogilino-institutionen, och ett datum då hemmet ska 
stängas är fastställt. UNICEF har inlett utredningar om alla barn från Mogilino och har sökt 
och rekommenderat bästa möjliga lösning för barnen. Som ett led i utredningen kontaktades 
barnens föräldrar och tillfrågades om de önskade återupprätta eller fördjupa relationen med 
sitt barn. 

I allmänhet förespråkar kommissionen starkt att personer med funktionshinder får ett 
självständigt boende. I en färsk undersökning1 finansierad av kommissionen om utvecklingen 
av samhällsbaserade tjänster för personer med funktionshinder i Europa bekräftas att vård på 
institution ofta håller en oacceptabel låg kvalitet och att förhållandena på vårdinstitutioner 
ibland kan utgöra allvarliga brott mot internationellt godkända standarder för mänskliga 
rättigheter. Undersökningen visar också att genom väl förankrade och förvaltade 
samhällsbaserade tjänster kan man uppnå bättre resultat i form av livskvalitet och säkerställa 
att personer med funktionshinder har möjlighet att leva som fullvärdiga medborgare. Under 
förutsättning att invånarnas behov och vårdkvaliteten beaktas vid kostnadsberäkningen är 
samhällsbaserade tjänster inte dyrare än vård på institution. 

Dessutom förespråkar kommissionen att utbyte av information och råd mellan 
medlemsstaterna ska ingå i den öppna samordningsmetoden inom området för social trygghet 
och social integration. I detta sammanhang välkomnar kommissionen inrättandet av bilateralt 
samarbete mellan medlemsstaterna, så som det förekommer mellan Bulgarien och andra 
EU-medlemsstater inom området för social trygghet för barn med funktionshinder som lever 
långvarigt på vårdinstitutioner. 

Europeiska socialfonden stöder dessutom projekt som främjar självständigt boende, särskilt 
samhällsbaserade tjänster för personer med funktionshinder i närheten av deras bostad, 
                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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inbegripet landsbygdsområden, genom exempelvis modernisering av system och metoder, i 
synnerhet utbildning av personal. Den stödjer även att befintliga nedlagda institutioner ersätts 
med kvalitetstjänster och bostäder inom kommunen (så kallad ”avinstitutionalisering”). 
Kommissionen välkomnar Bulgariens nyligen antagna beslut om att bevilja 10 miljoner euro
som en del av det operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser, som finansieras 
av Europeiska socialfonden, för att förbättra kvaliteten på sociala tjänster på institutioner med 
långvarig omsorg för barn och ungdomar med funktionshinder.

Kommissionen kommer även i fortsättningen att anstränga sig för att säkerställa att situationer 
som de som nyligen beskrevs i media inte uppstår i någon EU-medlemsstat.

III. Slutsatser 

Ansvaret för att skydda barnen, integrera barnen socialt och förvalta barnhem åligger 
medlemsstaterna. Kommissionen arbetar inom sina kompetensområden och med olika medel i 
samarbete med medlemsstaterna för att personer med funktionshinder ska få ett självständigt 
boende och sociala tjänster av hög kvalitet i hela Europeiska unionen.”


